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العربية | Arabic

إن برنامج تأمين اإلعاقة الوطني) – (The National Disability Insurance Schemeوالمُسمى أيضا ً بـ
 –NDISھو برنامج دعم األفراد ذوي اإلعاقة الدائمية والبالغة في جميع أنحاء استراليا.
من لديه االستحقاق في الحصول على  NDISفي نيو ساوث ويلزNSW؟
إذا كان برنامج تأمين اإلعاقة الوطني متوفراً في منطقتك ،فإن أول خطوة تحتاج أن تتخذھا ھي أن تكتشف فيما إذا كنت
تلبي متطلبات الحصول ،والمتوفرة على موقع الشبكة الوطني التابع لـ .NDIS
أنت مؤھل للحصول على  NDISإذا كنت:
•
•
•

تحت سن  65عندما ُتقدم الطلب
مواطن استرالي أومُقيم أو حامل تأشيرة إقامة دائمية
تلبي متطلبات اإلعاقة أوالتدخل المُبكر

إذا كنت بعمر  65فما فوق ،لن تكون مؤھالً للحصول على .NDISفي جميع األحوال ،سوف تتلقى دعم من خالل نظام
رعاية المسنين التابع للكمنويلث.
إن األفراد الذين يتلقون حاليا ً أنواع دعم إعاقة متخصصة في نيو ساوث ويلز  NSWمن الذين يلبون متطلبات العمر
واستحقاق اإلعاقة للحصول على NDISسوف يكون بإمكانھم الحصول على خدمات  NDISفي نيو ساوث ويلز
 NSWبغض النظر عن إقامتھم أو حالة التأشيرة لديھم.
مع الكم الھائل من األفراد المتقبلين على البرنامج و بوقت قصيرھذا فإنه من المھم أن يكون ھناك اسلوب مخطط عن
كيفية حصولھم على خدمات برنامج .NDIS
سوف يتنقل األفراد الذين يتلقون حاليا ً أنواع دعم إعاقة متخصصة من خالل حكومة نيو ساوث ويلز  NSWأو خدمة
مُقدّم مُمولة من حكومة نيو ساوث ويلز الى الحصول على  NDISعندما يتم طرحه.
متى يُطرح  NDISفي نيو ساوث ويلز
األفراد الذين يعيشون في ھذه المناطق بإمكانھم الحصول على خدمات  NDISفي الوقت الحاضر:
Hunter New England, Southern New South Wales,Central Coast, Northern
 Nepean Blue Mountainsو Sydney, South Western Sydney, Western Sydney
األفراد الذين يعيشون في ھذه المناطق بإمكانھم الحصول على خدمات  NDISابتداءاً من  1تموز :2017
Northern New South Wales, Mid North Coast, Sydney, South Eastern
Sydney, Illawarra Shoalhaven, Murrumbidgee, Western New South W ales
 NSWفي  Far Westو
سوف يتم دعم األفراد من ذوي اإلعاقة ،عائالتھم و مُقدّمي الرعاية لھم خالل فترة التنقل الى خدمات .NDIS
للمزيد من المعلومات عن كيف ومتى يتم دعم األفراد من ذوي اإلعاقة ،قم بزيارة موقع الشبكة التابع لـ  NDISفي نيو
ساوث ويلز www.ndis.nsw.gov.auللحصول على مصادر متنوعة بلغتك.
للمزيد من المعلومات عن االستحقاق أو التقديم للحصول على  ، NDISالرجاء زيارة موقع الشبكة الوطني التابع لـ
www.ndis.gov.au NDIS

